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Velkommen inn i  
Ursvatnet naturreservat

Welcome to the  
Ursvatnet Nature Reserve

Statens naturoppsyn Norwegian Nature Inspectorate Send SMS: + 47 950 01 881

Kartinformasjon
Map info

Naturreservatet har en rik og 
variert flora på grunn av den 
næringsrike berggrunnen, som 
blant annet har innslag av marmor.

This nature reserve has a rich and varied 
flora as a result of the nutrient-rich 
bedrock, which, among other things, also 
includes elements of marble.

Området har en rik og variert flora på grunn av den 
næringsrike berggrunnen og de fuktige forholdene. 
Det er rik og gammel regnskog i naturreservatet. 
Den består hovedsakelig av bartrær, men også det 
rødlistede løvtreet alm. I skogene finnes det sårbare 
lav- og sopparter som lever på gamle og døde trær, 
blant annet gullprikklav som er kategorisert som 
sårbar (VU) på rødlisten. I elven som renner gjennom 
naturreservatet lever elvemuslingen som også er 
kategorisert som en sårbar (VU) art.

The area as a whole has a rich and varied flora due to the 
nutrient-rich bedrock and the fertile conditions. There is 
also rich and old rainforest within the nature reserve. This 
mainly consists of coniferous trees, but it also contains the 
red-listed deciduous elm too. There are vulnerable species 
of lichen and fungi living in the forest, specifically on the 
old and dead trees. This includes pseudocyphellaria citrina, 
which is categorized as vulnerable (VU) on the Norwegian 
Red List. Freshwater pearl mussels can be found in the 
river that runs through the nature reserve, and these are 

also categorized as a vulnerable (VU) species.

Elvemuslingen (VU).
Freshwater pearl mussel (VU). 
Foto: Kim Abel, Naturarkivet

Gullprikklav (VU). 
Pseudocyphellaria citrina (VU). 
Foto: Ulrike Hanssen

Gammelskog der mange arter av lav og sopp 
vokset på gamle og døde trær. 
The old forest, home to many species of lichen 
and fungi growing on the old and dead trees.  
Foto: Ulrike Hanssen

Sommerstier
Summer trails
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Mo i Rana

Kabushatten

Kabushalla

Løftlia

Et variert skogsområde A diverse forest area
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Løftlia har gammel granskog, smale 
åsrygger, sildrende bekker og fuktige 
mosekledte bergskrenter. 

In Løftlia, you can find old spruce forests,  
narrow ridges, trickling streams and wet,  
moss-covered cliffs. 

Granskogen i området er gammel, og innimellom 
finner man løvtrær som alm, bjørk og selje. Den 
kalkrike berggrunnen i området gir grunnlag for en 
rik og variert bakkevegetasjon. Mange arter er helt 
avhengige av lite påvirket skog, særlig gjelder dette 
for mange insekter, sopp, lav og moser. I den gamle 
granskogen kan du finne sjeldne arter som laven 
gubbeskjegg og den vedboende soppen  
svartsonekjuke. 

Du er velkommen til å gå på tur her! Ta vare på 
naturverdiene ved å praktisere sporløs ferdsel. 

The spruce forest here is old, and you may find the occasional 
deciduous tree, such as elm, birch and willow. The lime-rich 
bedrock in the area provides the foundation for a rich and 
varied ground vegetation. Several species rely entirely on these 
untouched forests, and this is especially the case for many 
insects, fungi, lichens and mosses. In the old spruce forest you 
can find rare species such as the lichen alectoria sarmentosa 
and the resident fungus phellinus nigrolimitatus. 

You are welcome to go hiking here! Take care of the nature 
around you by practicing the ‘leave no trace’ principles.

Løftlia
naturreservat

Svartsonekjuke.
Phellinus nigrolimitatus.  
Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no 

Frodig granskog på vestsiden av Kabushatten.Frodig granskog på vestsiden av Kabushatten.
The fertile spruce forest on the west side of Kabushatten. The fertile spruce forest on the west side of Kabushatten. 
Foto: Jon T. KlepslandFoto: Jon T. Klepsland

Gubbeskjegg.
Alectoria sarmentosa.
Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no
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Den mystiske gammelskogen The mystical old-growth forest
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Geitklauvmyra naturreservat har 
betydelige naturverdier, stor variasjon 
og et rikt artsmangfold.

The Geitklauvmyra Nature Reserve has 
significant natural value, with a huge variation 
and rich diversity of species.

Granskogen her er gammel og finnes i flere utforminger, 
blant annet i form av boreal regnskog. Typisk for den 
boreale regnskogen er at den på grunn av  mye nedbør og 
relativt mildt klima har et fuktig og frodig livsmiljø. Mange 
arter er helt avhengige av lite påvirket skog, særlig 
gjelder dette for mange insekter, sopp, lav og moser. Av 
spesielle og sjeldne arter kan nevnes lavene huldrelav og 
trådragg, og den vedboende soppen harekjuke. 

Du er velkommen til å gå på tur her! Ta vare på  
naturverdiene ved å praktisere sporløs ferdsel.

The spruce forest here is old and can be found in several forms, 
including that of a boreal rainforest. As is typical for the boreal 
rainforest, due to the heavy rainfall and relatively mild climate, its 
environment is moist and fertile. Several species rely entirely on 
these untouched forests, and this is especially the case for many 
insects, fungi, lichens and mosses. Particularly special and rare 
species of lichen living here include the gyalecta friesii and  
ramalina thrausta, as well as the wood-dwelling fungus pelloporus 
leporinus. 

You are welcome to go hiking here! Take care of the nature 
around you by practicing the ‘leave no trace’ principles.

Harekjuke. 
Pelloporus leporinus.
Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet.no

Trådragg.
Ramalina thrausta.
Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet.no

Huldrelav.
Gyalecta friesii.
Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no
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Velkommen inn i 
Etterseterbekken naturreservat

Welcome to the  
Etterseterbekken Nature Reserve
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Kartinformasjon
Map info

Naturreservatet har en 
spennende og variert flora på 
grunn av innslag av marmor i 
berggrunnen.

The nature reserve has an exciting and 
varied flora as a result of the traces of 
marble that can be found in the bedrock.

Elva som går på langs av naturreservatet skaper 
en bekkekløft med en mosaikk av rike  
vegetasjonstyper. Her er det rik flora, og noen 
steder langs elva kan en finne oppsprukket 
marmorberg. Det finnes også gammel  
kalkgranskog og flommarkskog der det er sårbare 
lav- og sopparter som lever på gamle og døde 
trær. Her kan du også utforske Øyfjellgrotta som 
er mye besøkt kalksteinsgrotte. 

Ta vare på naturverdiene ved å praktisere sporløs 
ferdsel. 

The river that runs through the nature reserve has created a 
stream gorge with a rich mosaic of diverse vegetation. There is 
a variety of rich flora here, and you can even find rugged marble 
rocks in some places along the river. There are also old lime 
spruce and floodplain forests with vulnerable lichens and fungi 
living on the old and dead trees. You can explore the Øyfjellgrotta 
too, which is a limestone cave popular among visitors.

Take care of the nature around you by practicing the ‘leave 
no trace’ principles.

Elva skaper en bekkekløft med rik 
flora, og noen steder langs elva  
finner en oppsprukket marmorberg. 
The river creates a stream gorge 
with rich flora, and you can even find 
rugged marble rocks in some places 
along the river.  
Foto: Tom Hellik Hofton

Langnål er en nært trua art som vokser i fuktige skoger på 
naken ved av gran eller bjørk. 
Chaenotheca gracillima is classified as a nearly threatened 
species that grows in damp forests, specifically on the bare 
bark of spruce or birch trees.  
Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet.

Gubbeskjegg er en nært trua art som er  
avhengig av eldre skoger med jevn luftfuktighet. 
Alectoria sarmentosa is classified as a nearly  
threatened species that is reliant on old forests with 
an even humidity. 
Foto: Kim Abel, Naturarkivet

Bålbrenning er forbudt.
Bonfires are prohibited.

Severdighet
Attraction

Sommerstier
Summer trails
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